MARIBO VARMEVÆRK a.m.b.a
Lokal grøn varmeforsyning

Maribo Varmeværk
Lokal varmeforsyning siden 1964
1964

Maribo Varmeværk
etableres som et olieværk på hjulsporet 2.

1983

Nyt kulfyret varmeværk etableres på C.E.
Christiansens vej 40.

1988

Kedlerne omlægges
til at være baseret på
træpiller fra kul.

2000

Samarbejde om varmeleverancer med MSKREFA. Forsyningsledning
etableres mellem værkerne.

Fremtidens forsyning er mere
bæredygtig

af el på markedet, en ekstra kedel, større varmelager,
distribuerede varmepumper. Derudover vil værdien af
mulige el-systemydelser blive vurderet.

Fjernvarme er energi i fællesskab. Maribo Varmeværk
er dit fjernvarmeselskab – og vi leverer forsyningssikker, forbrugerorienteret og fremsynet varme til en god
pris.

Det er forventet at projektet har potentiale til en dybere
analyse, end CTI-projektet giver mulighed for. Projektet forventes derfor fulgt op med en større forskningsansøgning – f.eks. til Det Energiteknologiske Udviklingsog demonstrationsprogram (EUDP) af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Vi er et bioværk, der fyrer med flis fra lokale skove og
FSC-mærket træpiller. Det betyder, at vores ca. 5920
forbrugere får lokal grøn energi til gavn for både miljøet og varmeregningen.
Som et lokalt fjernvarmeværk er vi meget bevidste om
vores rolle i lokalsamfundet, og derfor består vores
bestyrelse og medarbejderstab udelukkende af lokale
bybeboere. Den lokale tilknytning betyder, at vi kender
området og vores forbrugere særdeles godt, og at vi
aldrig er langt væk, hvis der bliver brug for os.

Udviklingsprojekter for en
grønnere fremtid
Vi er leadpartner i udviklingsprojekt CTI, Clean tech
inovation, som er støttet af Den eropæiske fond for
regionaludvikling
Projektet vil vurdere og sammenligne forskellige, udvalgte koncepter, løsninger og driftsstrategier til at
opfylde Maribo Varmeværks ønsker til forsyningssikkerhed, også fremover.
Forskellige konkrete løsninger for det foreslåede koncept med en central varmepumpe og lokal elproduktion fra vindmøller og solceller, eventuelt suppleret
med el-varmepatron og el-batteri, vil blive vurderet
og sammenlignet med andre koncepter, inklusiv køb

2014

Overtagelse af
Hunseby-Maglemer
Varmeværk.

2018

Hillested/Håred
forsynes med
fjernvarme.

2018

Nyt flisværk indvies på
C. E. Christiansens vej
23 A.

Ambitionen er at levere
100 % CO2 neutral varmeforsyning
Vi arbejder med en konkret plan for optimering af fjernvarmen, og målet
er at blive 100 % CO2-neutral med bæredygtig energi. Desuden arbejder vi
målrettet med syv af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Derfor
indtænker vi grønne løsninger i alt, hvad vi gør – denne brochure er f.eks.
trykt på 100 % genbrugspapir.

2018

Lolland Varmes Net:
Bandholm, Reersnæs,
Østofte, Nørreballe,
Stokkemarke, forsynes
med varme via det nye
flisværk og MSK-REFA.

Du kan selv være med til at forbedre din økonomi og samtidig
gavne miljøet og spare på vores fælles ressourcer med nogle
ganske enkle tiltag og sparetips:

Udnyt din fjernvarme bedst muligt
Tænd for alle radiatorer i samme rum, og sæt termostaterne ens. Det udgående fjernvarmerør skal
være lunkent eller køligt. Det sikrer maksimal udnyttelse af varmen.

Undgå fugtproblemer
Sørg for at lufte ud 10 minutter hver dag. Et udluftet rum har lav fugtighed og er derfor lettere at varme op.

Spar på energien
Sæt termostaten på 3. Det giver en gennemsnitstemperatur på ca. 21 grader. Hver gang du sætter temperaturen 1 grad op, øger du energiforbruget med 5 %.

Hold på varmen
Luk dørene til alle rum, der har en lavere temperatur, f.eks. soveværelset.

Gem ikke din radiator
Husk, at en radiator skal have luft omkring sig, så gem den ikke bag en sofa eller reol. Når luften kan
cirkulere frit, udnytter du fjernvarmen mest effektivt.

Vær opmærksom
Hold øje med dit forbrug ved at aflæse din måler jævnligt. Hvis forbruget ændrer sig markant, kan du
med fordel kontakte os.

Kontakt
Maribo Varmeværk
C.E. Christiansens Vej 40
4930 Maribo

C.E. Christiansens Vej 25 · 4930 Maribo
Telefon: 5478 1122 · info@hatten.dk

L P Entreprenør – Anlæg ApS blev etableret af Lars Lindhardsen & Per Frederiksen d. 1. januar
1999. Beskæftiger sig med alle områder inden for entreprenørfaget, lige fra anlægsgartner, jord, vej
og fortov til tømrer, snedker, asfalt og kloak.
Virksomheden beskæftiger ca. 18 faglærte og ufaglærte, afhængig af sæsonen. Virksomhedens kunder
findes blandt private, kommuner samt virksomheder rundt om på Lolland-Falster.
Virksomheden har kontor/base på adressen:
C E Christiansens Vej 42, 4930 Maribo
CVR. 21083585
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